
R O Z P I S

Mistrovství MSK v no ním orienta ním b hu (no ní sprint)
1. závod jarního žeb ku Moravskoslezského kraje

Po ádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orienta ních sport

Po ádající subjekt: POBO, P átelé orienta ního b hu Opava

Klasifikace závodu: Mistrovství MSK v no ním orienta ním b hu jednotlivc  s pevným po adím
kontrol (no ní sprint). Závod ID 2435 s rankingovým koeficientem 1,00

Datum konání: pátek 28.3.2014

Centrum: zámek Hradec nad Moravicí

Prezentace: Hradec nad Moravicí 17:30-19:00 hod.

Start 00: 19:30hod intervalový dle startovní listiny (kat. P3 – libovolný start)

Vzdálenosti:   Centrum – start do 200m
Centrum – cíl 0 m

Možnost p evlékaní: Sál na zámku Hradec nad Moravicí (zákaz vstupu v botech s h eby!!!)

Zp sob ražení: Elektronický systém SPORTIdent, poplatek za zap ení SI 40,- K , za ztrátu SI se
tuje 700,- K

Kategorie:  H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65
D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, P3

edpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, platného S  a PP MSKSOS 2014, v souladu  s t mito
edpisy budou i délky tratí a sm rné asy vít .

Vklady:
DH10C, DH12   30,- K
ostatní kategorie 100,- K
Zap ení SI ipu    40,- K
Ztráta SI ipu  700,- K

ihlášky: do 20.3. 2012 23.59 hod. p ihlašovacím systémem. Dodate né p ihlášky za dvojnásobné
startovné, mimo kategorii P3.

Zp sob úhrady: Vklady je možné uhradit p i prezentaci, pop ípad  na ú et KB:
.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol 1020xxxx, kde „xxxx“ je íslo Vašeho oddílu dle adresá e
SOB. Platbu je nutné doložit p i prezentaci.



Mapa: formát A3 Zámek Hradec 1: 4 000, E 2,5 m, stav b ezen 2014, autor Ji í Sýkora, mapový klí
ISSOM. Mapa vodovzdorn  upravená.

Terén: zámecký park, p ilehlý svahový les, louky

Protesty: k rukám hlavního rozhod ího, vklad 100,- K . Písemn  doložené v termínu, podle Pravidel
OB l. 26.1 osobn , podle l. 26.2 poštou na adresu:  Jakub Stoszek, Patrice Lumumby 2245/15, 700
30 Ostrava

Ob erstvení: v cíli po dob hu pitná voda

Upozorn ní: závodníci startují na vlastní nebezpe í. Bezplatná léka ská pomoc je poskytována po
dob hu v cíli, následující léka skou pomoc si každý ú astník hradí ze svého zdravotního pojišt ní.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propaga ní innosti je možné pouze se souhlasem editele
závodu.

Ubytování: po adatel nezajiš uje

Informace:  www stránky závodu – http://www.obopava.cz/poradame/
Miroslav Sklená , e-mail: nadzavilisim@seznam.cz, tel: 602 269 639

inovníci závod : editel závodu: Miroslav Sklená
hlavní rozhod í: Jakub Stoszek R3
stavitel tratí: Tomáš Borunský R3

Rozpis byl schválen editelem, hlavním rozhod ím závodu a SK MSKSOS dne 4. 3. 2014


